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పక్షం రోజుల తరవాత మళిళ్ అందరూ వేటకి పర్యాణం కటాట్రు.
రాతిర్ మూడో జాము.. అపప్టికే నిదర్లేచి సిదధ్ంగా పెటుట్కునన్ ఆహారపదారాధ్లు, మంచినీళళ్ డబాబ్లు పటుట్కుని,
“ఎలోల్తాత్నే ఆది.! పిలోల్డు జాగరత్...తాప, తాపకీ నీలల్ వైపు పోనీమాక” అని జాగర్తత్లు చెపిప్ గుడిసె లోంచి బయటకి
వచాచ్డు అపప్నన్. గాలి విసురుగా వీసోత్ంది. ఆగి ఒకక్సారి ఆకాశం వైపు చూసాడు. నలల్గా, అకక్డకక్డా నక్షతార్లతో
మెరుసూత్ పర్శాంతంగా ఉంది.
ఇసకలో బలంగా అడుగులు వేసూత్ ఒడుడ్ వైపు నడిచాడు. అపప్టికే మిగతా నలుగురు వచేచ్శారు.
“బాబాయ! గాలి ఇపరీతంగా ఉంది...ఎలల్గలమంతవా“ అడిగాడు ఎరర్నన్.
“ఎహే! ఈ గాలి మనలేన్ం చేసాత్దిరా పదండి..” అంటూ అపప్టికే

సిదధ్ంగా ఉనన్ పడవలోల్ సామాను సరిద్

నలుగురూ ఎకాక్రు..అపప్నన్ తెడేడ్సాడు. నీళుళ్ ముందుకీ, వెనకీక్ కదులుతూ పడవని ఊయల ఊపుతోంది. పర్కృతి కనయ్
కాటుక కళళ్లా ఉంది చీకటి. నెమమ్దిగా బోటు అలల మీద కదులుతూ తీరానిన్ దాటుతోంది. తెరచాపలు గాలికి
కొటుట్కుంటునాన్యి. కిరోసిన లాంతరు భుగ భుగమంటోంది.
ఒకక్సారి ఒళళ్ంతా జిలుల్మనన్టుట్ అయింది ఆ చలల్దనానికి. నావ అలల మీద శబద్ం చేసూత్ సుతారంగా
కదులుతోంటే అపప్నన్ గొంతులో నుంచి సుడులు తిరుగుతూ సముదుర్డు ఊదుతునన్ శంఖానాదంతో లయబదధ్ంగా
సాగింది ఓ పదం...
పలల్వి: పునన్మి రేతిరి పులస కోసం
పరుగు, పరుగున ఒచీచ్యండి.. బేగొచీచ్యండి..
నావెలిల్ పోతాందిరో నా సిమామ్దిర్!
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కోరస: పోతాంది.. నావెలిల్ పోతాంది
నావెలిల్ పోతాందిరో ఆదెయాయ్!

..

మన పూల నావెలిల్ పోతాందిరో !
కోరస: హైలెసాస్ ..హై లెసాస్
ఆసలనీన్ మూతకటిట్/ ముంతలోన సుటట్బెటిట్/
తెపప్లోన దాసిపెటిట్ / అలల మీదా! నా కలల మీద
నావెలిల్ పోతాందిరో!
సందమామ మనకి తోడు... సలల్గాలి మనకి జోడు..
ఎనెన్లొంటి పాయసంలో
సుకక్లను నంచుకుంటా
సుకేక్సుకుందాము..
కోరస: సుకేక్సుకుందాముసుకేక్సుకుందాము
పలల్వి: పునన్మి రేతిరి పులస కోసం
పరుగు, పరుగున ఒచీచ్యండి.. బేగొచీచ్యండి
యాటకైనా నా నావే- కోట కైనా నా నావే/
మోటారు బోటులోదుద్.. ఇంజను ఇమానమొదుద్
ఉనన్దేదో తిందాము- కలిసి మెలిసి ఉందాము/
కోరస: హైలెసస్ - హైలెసాస్ ..
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గాలితో పాటు పర్కృతి కూడా హమ చేసుత్నన్టుట్ సాగుతూ నెమమ్దిగా దూరమైంది పాట. కింద కెరటాలు, పైన
మేఘాలు ఆ పాటకి లయబదధ్ంగా కదులుతూ నృతయ్ం చేశాయి. దూరంగా ఆకాశానిన్ అరచేతిలో పటుట్కుని కదలి
వసుత్నన్టుట్నన్ కొండలు, సంజీవిని మోసుత్నన్ హనుమంతుడిలా ఉనాన్యి.

నావ వయాయ్రంగా కదులుతోంది.

ఆ

సమయంలో ఆ నావలే అతయ్ంత ఆధునిక ఇంజను బోటులాల్ వాళళ్ని లక్షయ్ం వైపు వేగంగా నడిపించసాగాయి.
నెమమ్దిగా కాలం కదిలి తెలల్వారు ఝాము ఐదు అయింది.
‘ఇంక లే’ అని ఎవరో చెవిలో ఊదినటుట్ గబుకుక్న లేచింది ఆదేమమ్.

గటిట్గా ఆవలిసూత్ గుడిసె బయటకు

వచిచ్ంది. ఆ నిశశ్బద్ంలో కెరటాల హోరు ఆమె చెవులకి ఇంపుగా వినిపించింది.
దూరంగా కనిపిసుత్నన్ సముదర్ం వైపు చూసి “ పెదద్ సేపడితే బావునున్ ... చేతికింత, నోటికింత అనన్టేట్ అయితాంది
బతుకు.. ఏటో” ఆశగా అనుకుంటూ కచిచ్క ఎడం చేయి అరచేతిలో వేసుకుని కుడిచేయి చూపుడు వేలితో పళుళ్
రుదుద్కుంటూ నీళళ్ కుండీ దగగ్ర అరుగు మీద కూరుచ్ంది.
వీడని చీకటల్లో సముదర్ం, పరచుకునన్ పర్కుర్తి కాంత ఒతైత్న కేశాలాల్ ఉంది. ఆకాశంలో నక్షతార్లనీన్ ఎకక్డికో
వలసపోయినటుట్ ఆకాశం నిరమ్లంగా ఉంది. హోరుమని సముదర్ం చేసుత్నన్ శబద్ం తపప్ అంతా నిశశ్బద్ంగా ఉంది. గాలి
మాతర్ం తీవర్ంగా వీసోత్ంది. ఆమెకి రోజూ భరత్ తో పాటే లేవడం అలవాటు అయి చీకటితోటే లేచేసుత్ంది. ఇంత తవ్రగా
లేచి చేసేదేమీ లేదని ఆమెకి తెలుసు కానీ సమయం దాటితే ఇంక పడక మీద ఉండలేదు. అలవాటైన పార్ణం..
పడుకోమంటే మాతర్ం పడుకుంటుందా! నెమమ్దిగా పళుళ్ తోముకుంటూ కాసేపు అకక్డే అటూ, ఇటూ నడుసూత్
గడిపేసింది.
ఆమె కాలకృతాయ్లు ముగించుకుని కటెట్లు రాజేసి గంజి కాచేసరికి చీకటిని తరిమివేసూత్ సూరుయ్డు మెలల్గా
గుడిసెల వైపు పరయ్టిసుత్నాన్డు. మబుబ్లనీన్ మంచు బిందువులతో పర్కాష్ళనం అయినటుట్ అకక్డకక్డా తెలల్గా
విచుచ్కుంటునాన్యి.
కటెట్లు కాలుతునన్ వాసనకి మా గాడు గబుకుక్న లేచి, పకక్కి చూసాడు. అయాయ్, అమమ్ పకక్న లేరు.. వాడు లేచి
వచేచ్సరికి గుడిసె బయట ఆదేమమ్ గంజి కాసోత్ంది. “ అయేయ్డి” గటిట్గా అడిగాడు వాడు కళుళ్ నులుముకుంటూ.
“యాట కేలిల్నాడులే ! ఎలిల్ ముకం కడుకుక్నిరా గంజి తాగుదువు” అంది.
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“నాకేమొదుద్... నేను అయయ్తో ఎలాత్” వాడు గబుకుక్న కింద కూలబడి కాళుళ్ చాచుకుని ఆరునోన్కక్ రాగం
ఆలపించసాగాడు..
“ఇంకా గుంతడివి యాటకి నువేవ్లోల్చుచ్నా! నాయన పెదద్ సేపలు తెతాత్డులే నీకు చొకాక్, లాగు
కొంతా!యాడవమాక” అని ఊరడించి వాడికి బలవంతంగా గంజి తాగించింది.
చుటుట్పకక్ల గుడిసెలోల్ సందడి మొదలైంది.. పార్భాత సమయం.. పర్కృతి కాంత లోకమంతా మంచు కళాళ్పి జలిల్,
ముతాయ్ల పొడితో ముగుగ్లేసుత్నన్టుట్ పలచ్టి వెలుగు పరుచుకుంది.
ఆదేమమ్ కొడుకు ముందు కాసిని అటుకులు పెటిట్ “తింతా ఈడనే కూసో.. యాడకి పోమాక. నేను తానం
సెసోతాత్” అని చెపిప్ తాటాకుల దడి చాటుకు వెళిళ్ంది.
మాగాడు అలవాటుగా ముందు ఏడుపు మొదలెటిట్నా, తవ్రగానే వాడు తేరుకుని ఆటలు మొదలెటాట్డు. తలిల్ సాన్నం
చేసి రాగానే ఆటేట్ పేచీ లేకుండా ఇసకలో బొమమ్లు వేసుకోడానికి పరిగెతాత్డు.
ఆదెమమ్ కాసేపు ఆ పని, ఈ పని చేసుకుని, నడుం వాలిచ్ంది..
సాయంతర్ం నాలుగు అవుతోంది.. ఉదయం కాసిన ఎండ నెమమ్దిగా పలచ్బడి ఆకాశంలో నలల్ని మబుబ్లు
గుంపులుగా షికారు మొదలెటాట్యి. ఆదేమమ్ “ ఆనపడేటుట్ందే...ఈ పిలకాయ యాడునాన్డో” అని గబుకుక్న లేచి
“మాగా” అని అరుసూత్ వాడు ఆడుకుంటునన్ వైపు బయలుదేరింది.
విసురుగా వీచిన గాలికి ఆమె చీర ఎగిరిపోతూ,ఆ చివరకు, ఈ చివరకు సీతాకోక చిలుకలాల్ ఎగరసాగింది. “
ఏందీ ఈ గాలి! ఇంత ఉదృతంగా ఉంది...ఆన పడతాదా! ఈ మొగోళుళ్ యాడదాకా పోయినారో ఎనొద్”
ఆందోళనగా అనుకుంది.

కొంచెం

మళిళ్ తనలో తానే “ ఆ, నా మొకం! ఈ మబుబ్లుంతాయా ! కూసింతసేపు ఉండి

తేలిపోతాయి” అనుకుంది గాలికి ఎగిరిపోతునన్ చీర చెంగు నడుం చుటూట్ దోపి.
తరతరాలుగా సముదర్ంతో సహజీవనం చేసుత్నన్ వారికి ఇవనీన్ పెదద్గా లెకక్లేదు. ఇలాంటివి వారి జీవితంలో
ఎనోన్ చూసారు. పేదరికంతో పోరాడుతూ జీవిసుత్నన్ వారికి సముదర్ంలో ఆటుపోటుల్లాగే జీవితంలో కూడా వచేచ్
ఆటుపోటల్ను తటుట్కునే శకిత్ పుటుట్కతో వసుత్ంది. ఎలాంటి తుపానులు వచిచ్నా వారి జీవన సిథ్తి గతులోల్ మారుప్లు
ఉండవు. సాధారణంగా పరిసిథ్తి విషమిసుత్ందని అనిపించగానే వాతావరణశాఖ హెచచ్రికలు జారీ చేసుత్ంది. కానీ
వాళళ్దాకా అవి రావు.. హెచచ్రికలకు భినన్ంగా జరిగిన సందరాభ్లు అనేకం ఉనాన్యి. అందుకే అనేకమారుల్ చెబితే తపప్
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వాళుళ్ అవి పటిట్ంచుకోరు. కొనిన్సారుల్ వేటకు వెళళ్కుండా ఉండిపోయి, అయోయ్ వెళళ్లేకపోయామే అని బాధ పడిన
రోజులు వాళల్కి సరవ్ సామానయ్ం. తుపాను వలల్ పెదద్గా వాళల్కి నషట్మూ జరగలేదు, లాభమూ లేదు అందుకే తుపాను
హెచచ్రికలకు వాళుళ్ నిరిల్పత్ంగా ఉంటారు. రెకాక్డితే కానీ, డొకాక్డని జీవితాలు... వారు రోజు గడవడం కోసం
సముదుర్డితో పోరాడాలిస్ందే. చేపలు పటట్కపోతే ఇంటిలిల్ పాదికీ కడుపు నిండేదేలా? అదే మొండి ధైరయ్ంతో బతకడం
వాళల్ను బతికీసుత్ంది.
హోరుమంటూ వీసోత్ంది గాలి. అలలు ఉవెవ్తుత్న విరుచుకు పడుతునాన్యి. ఆ గాలికి తన బొమమ్లు
చెదిరిపోకుండా చొకాక్ విపిప్ బొమమ్ల మీద కపిప్, దాని మీద నాలుగైదు ఎండిపోయి కింద రాలిన చెటుట్ కొమమ్లు అడుడ్గా
పెటిట్, వెనకిక్, వెనకిక్ చూసుకుంటూ గుడిసేవైపు బయలుదేరిన మాగాడు కనిపించగానే, “ దా దా నాయినా! నీ కొరకే
వతత్నన్...ఆన పడేతుత్ంది తడిచిపోతావు” అని వాడి భుజాల చుటూట్ చేతులేసి దగగ్రగా పటుట్కుని గుడిసె వైపు నడిచింది
ఆదేమమ్ .
నెమమ్దిగా ఈదురు గాలులు వీచడం మొదలైంది. చూసూత్ ఉండగానే పెదద్, పెదద్ కెరటాలు ఉధృతంగా ఒడుడ్కి
చాలాదూరం రాసాగాయి. ఆదేమమ్ గుడిసేకి వచిచ్ మహాకి అనన్ం పెటిట్ంది. తనూ నాలుగు ముదద్లు తిని బొంత పరిచి
కొడుకుని పకక్న వేసుకుని పడుకుంది. తలిల్ పెటిట్న అనన్ం, చేపల వేపుడు తిని వెచచ్గా పడుకునాన్డు వాడు.
సముదర్ ఘోష ఎకుక్వైంది...ఆ శబద్ం ఏవో సందేశాలు ఇసుత్నన్టుట్, చెవులోల్ అనేక శంఖాలు ఊదుతునన్టుట్
అనిపిసుత్ంటే ఆదేమమ్కి ఏదో అనుమానం వచిచ్ గబుకుక్న లేచింది.
ఉనన్టుట్ండి ఓరగా వేసిన చెకక్ తలుపు దబ,దబ కొటుట్కోడం, గుడిసె మీది తాటాకులు పెదద్గా చపుప్డు చేసి కింద
పడడంతో

చివువ్న

బయటకు వెళిళ్ంది “ ఓలమోమ్!ఈదర గాలి మొదలైనాది. మగోలల్ంతా యాటకి బొయినారు

తుపానతత్ందా “ గటిట్గా అరుసూత్ అకక్డకక్డ గుడిసెలోల్ ఉనన్ ఆడాళళ్ని పిలిచ్ంది. “చెంచలమామ్! ఎరర్మామ్! దానమామ్
రండి, రండి..తుపానతత్ంది.”
ఆ అరుపులకి “ఓలమోమ్! తుపానే” అంటూ బిల,బిలలాడుతూ అందరూ పరిగెతుత్కుని వచాచ్రు.
“ఈదర గాలి మొదలైనాది...తుపానతత్దా ఏటి“ కొండలాల్ భారంగా కదులుతునన్ నలల్టి మబుబ్లను చూడడానికి
పర్యతిన్సూత్ అంది ఆదెమమ్.
అందరూ పైకి ఆకాశంలోకి చూసారు. చీకటోల్ నలల్ మబుబ్లు కనిపించలేదు వాళల్కి.
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కింద పడిన తాటాకులు ఏరుతూ “మగోలల్ంతా ఎంతదూరం ఎలిల్నారో బెగోచీచ్సేత్ బాగునేన్..” అంది చెంచలమమ్.
“ రేలియోలో సెపప్నే నేదు” అంది పెంచలమమ్.
“నీ దగగ్రే రేలియో ఉంది..నువేవ్ ఇనాలి..అయోయ్రుల్ సెపప్నేదేటే” అంది ఎరర్మమ్ ఆదేమమ్ని ఉదేద్శించి. ఆ ఊళోళ్
ఒకక్ అపప్నన్ దగగ్రే చినన్ టార్నిస్సట్ర ఉంది... అది పటుట్కుని ఒడుడ్న తిరుగుతూ అందులో పాటలు, మాటలు
వినిపిసుత్ంటాడు అపప్నన్.
“అదేటో నాకేటి తెలుతాత్ది! ఆయనుంటే ఇంటాడు ఆ పాటల పెటిట్.. “ అంది ఆదేమమ్.
ఇలా అందరూ రక,రకాలుగా మాటాల్డుకుంటూ ఉండగానే గాలి తీవర్త ఎకుక్వైంది. ఒకరి మాటలు ఒకళళ్కి
వినిపించనంత భీభతస్ంగా చెటుల్ పెదద్ శబద్ంతో పూనకం వచిచ్నటుట్ ఊగసాగాయి. ఉనన్టుట్ండి అందరూ ఆరత్నాదాలు
చేయసాగారు.
“అయోయ్!మగోలుల్ ఇపుప్డే ఎలిల్నారే! ఎలాల్గ తలిల్! సీతలమామ్! ఓ తలిల్ మా మగోలల్ని కాపాడుతలిల్” అంటూ
గొలుల్మనాన్రు ఆ మహిళలంతా.
“ఓలమోమ్! ఓరాన్యనో!నా గుడిసె పోతాంది.. నా కొడుకో యాడనన్వ!అమమ్ తలీల్!నా పెనిమిటి యాడుండాడో!
అమోమ్రు తలిల్కి పూనకం వచిచ్నాది.. లచచ్మామ్! పెదద్మామ్!’ ఎవరికి తోచిన విధంగా బిగగ్రగా అరుసూత్ ఉండగానే పెదద్
చినుకులతో పార్రంభం అయి, చూసూత్ ఉండగానే ఏనుగు తొండంతో విసురుతునన్టుట్, పాలకడలి పొంగిపోతునన్టుట్ వరష్ం
విజృంభించి కురవసాగింది.
మహాకి మెలకువ వచిచ్ంది.. కానీ కళుళ్ తెరిపిడి పడడం లేదు.. గుడిసె బయట హాహాకారాలు నిజం అని నమమ్కం
కుదిరేలోగా తిరిగి కళుళ్ మూతలు పడుతునాన్యి. హటాతుత్గా గుడిసె మీద ఎవరో పెదద్ బాణం వేసినటుట్ కపుప్ ఎగిరిపోయి
వరష్పు ధారలు వాడిని తడిపేసుత్ంటే “అమోమ్!” అని గటిట్గా ఆకోర్శిసూత్ గుడిసె బయటకి సంధించిన బాణం లా
దూసుకువచాచ్డు.
గుంపుగా ఉంది, హోరున కురుసుత్నన్ వరష్ంలో తడిసిపోతూ గుండెలు పగిలేలా ఏడుసుత్నన్ సతరీలందరినీ చూశాడు..
వారిలో తన తలిల్ని చూశాడు. దూరంగా విరుచుకుపడుతునన్ కెరటాలు చూసాడు. ఒకక్సారిగా ఉరిమిన మేఘాలు పెదద్
పరవ్తాలుగా మారి వాడి మీద పడుతునన్ భావన.. బాధ.
“అమోమ్! నా బొమేమ్” అని శకిత్ కొదిద్ అరిచి పరుగు లంకించుకునాన్డు.
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వెనకనుంచి ఆడవాళళ్ సవ్రాలు”మాగాడా.. అరే మాగా! నాయనా మాగా” ఆ సవ్రం ఎవరిది, తనని ఎవరు
పిలుసుత్నాన్రు వాడికి పటట్నటుట్ కళల్ముందు కనిపిసుత్నన్ బొమమ్ని కాపాడుకోడానికి పరుగుపెడుతూనే ఉనాన్డు. ఇవాళ
ఉదయం నుంచీ రెండు బొమమ్లు వేసాడు. ఒక చేతిలో తామరపూవు పటుట్కుని, ఒక చేతి నుంచి నాణాలు వదులుతునన్
లకీష్దేవి, ఇంకోటి మురళి వాయిసుత్నన్ కృషుణ్డు.. అలలు వచిచ్ ఆ బొమమ్లని తుడిచేయకుండా బాగా ఎడంగా తన
గుడిసెకి వైపుగానే వేసాడు. కానీ, గుడిసెలనీ, మొతత్ం పరిసరాలను మింగేసుత్నన్ రాక్షసుడిలా విరుచుకుపడుతునన్ కెరటాలు
చూసుత్ంటే తన బొమమ్ కొటుట్కుపోతుందనన్ భయం, ఎంతో కషట్పడి బొమమ్ వేయడం కాక, అవి గాలికి చెదిరిపోకుండా
కపిప్న తన కొతత్ చొకాక్ గురొత్చిచ్“అమామ్! నా బొమమ్లే” అని ఏడుసూత్ పరిగెతుత్తూ, ఇసకలో వెతుకుతూ, కాళల్తో
తొకుక్తూ, బోరాల్ పడుతూ, లేసూత్,ఈదుతూ విధి ఊడేచ్సిన ఆ సైకత శిలాప్ల కోసం అనేవ్షిసూత్నే ఉనాన్డు.
“ యాడకి ఎలత్నాన్వు కొడకా! ఎలల్మాకు పెమాదం “ అంటూ కొడుకు వెనకే ఆరత్నాదం చేసూత్ తానూ పరుగులు
పెటిట్ంది ఆదెమమ్.
“అకాక్! పెదద్మామ్! ఆదేమామ్!” తలా ఒక విధంగా పిలుసూత్ అందరూ ఆ ఇదద్రినీ అనుసరించారు।
పర్ళయకాల ఝం ఝం మారుతం... సముదుర్డు ఉగర్నరసింహసావ్మిలా ఉనాన్డు. నింగీ, సముదర్ం ఏకమైనటుట్
చూసూత్ ఉండగానే ఆకాశం అదృశయ్ం అయిపోయింది.
“నా బిడాడ్!” ఆ మహిళల ఆరత్నాదాలు పర్భంజనంలో కొటుట్కుపోయాయి. వేయి చేతులతో సముదుర్డు కరాళ
నృతయ్ం మొదలుపెటట్గా, నేలని లక్ష పాదాలతో చినాన్భినన్ం చేసూత్ ఆ సతరీలందరినీ మూటకటిట్ విసిరివేసింది. పెదద్
ఉరుముతో ఆకాశం సముదుర్డి మీదకు లంఘించింది. పెదద్ కెరటం ఆకాశానిన్ చాపలా చుటిట్ విసిరివేయబోగా భీకరమైన
ఊరుములతో కళుళ్ మిరుమిటుల్ గొలిపే మెరుపులతో ఆకాశం సముదుర్డినీ తన పిడికిటోల్ బంధించబోగా, ఉగుర్డైన
సముదుర్డు విరుచుకుపడాడ్డు. ఆ బాహుబలులు ఇదద్రూ కలిసి సుమారు యాభై కోలోమీటరల్ దూరం లో ఉనన్జనావళిని,
వారి ఆశలనూ ముంచేసూత్, పేదవారి ఇళుళ్ దోచేసూత్, ఆ జాలరుల కుటుంబాలను తమ వారితో కలపడానికి వెంట
తీసుకువెళాళ్యి.
అపప్టికి చాలా దూరం వెళిళ్పోయిన అపప్నన్ బృందం కొండలాల్ కదిలివసుత్నన్ మబుబ్లను, విసురుగా వీసుత్నన్
గాలినీ చూసి, అసహనంతో “ఎహే! ఊరికే బయపెతత్మాక” అని విసుకుక్ంటూ నీ సంగతి మాకు తెలుసులే అనుకుంటూ
కెరటాల పైన ఊయలలు ఊగుతూ ముందుకే సాగుతునాన్రు ఆశగా. వెళుత్నాన్ కొదిద్ వాళళ్కీ అరధ్మవసాగింది.. అది
సముదుర్డి బెదిరింపుకాదు.. పర్కృతి పగబటిట్ంది అని. ఎతిత్న వలలు గాలికి కొటుట్కుపోతుంటే ఆ వేళ పరిసిథ్తి వలలు
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వేయడానికి ఏ మాతర్ం అనుకూలంగా లేవనన్ విషయం జీరణ్ం చేసుకోడానికి పర్యతిన్సూత్నే మొండి బలంతో, బతుకుమీద
ఆశతో, తీరానిన్ తాకుతునన్ అలలు, కొనిన్ చేపలననాన్ తమకోసం మోసుకొసుత్నాన్యేమో అని ముందుకు వెళుత్నాన్రు.
కానీ ఒకక్ చేప కూడా అందడం లేదు. ఏదో సాధించాలనన్ లక్షయ్ం మనిషిని చినన్, చినన్ఆటంకాలు ఆపలేవు. అలాగే ఆ
మతస్య్కారులు కూడా పెదద్, పెదద్ చేపలను వేటాడాలనన్ లక్షయ్ంతో ఇంటినుంచి ఉతాస్హంగా బయలుదేరి, అనుకునన్ది
సాధించకుండా వెనకిక్ మళల్లేక,

కొంచెం, కొంచెం ముందుకి అలా వెళూత్నే ఉనాన్రు. దూరం, దూరం ఇంకా

దూరం..భారాయ్, పిలల్ల ఆరత్నాదాలు వినిపించనంత దూరం.. వారి మనోబలం ముందు ఓడిపోడానికి ఇషట్పడని కెరటాలు
ఓ పకక్ ముందుకి తోసూత్నే లోలోపలకి లాగుతూ విజయగరవ్ంతో నావలని తలల్ కిందులు చేసాయి..హా,.హా కారాలు
సముదర్ం ఘోషలో కలిసిపోయాయి.
తెలల్వారే సరికి తడిసిన ఇసకలో విగతజీవులై కొందరు కనిపిసేత్,
కొందరు.

ఆనవాలు కూడా లేకుండా పోయినవాళుళ్

కళళ్నిండా భయంతో, ఒంటి నిండా ఇసకతో చలికి వణికిపోతూ గువవ్లాల్. కూరుచ్నాన్రు నలుగురు

మగపిలల్లు...ఎవరెవరో వసుత్నాన్రు... గజ ఈతగాళుళ్ సముదర్ంలోకి వెళిళ్న వాళళ్ను గాలిసూత్నే ఉనాన్రు. సీట్మరుల్,
హెలికాపట్ర లు, మంతుర్లు, కలెకట్ర, ఆఫీసర లు చాలా మంది వచాచ్రు. బికుక్బికుక్మంటూ, దయనీయంగా ఉనన్ ఆ
నలుగురికీ పులిహోర పొటాల్లు ఇచాచ్రు. “ మీ అమమ్, అయాయ్ ఏరిరా” అని అడిగారు..
“తెలుడ్సారూ” అంటూ బావురుమనాన్రు వాళుళ్.
“అరె పాపం!”

సానుభూతి వెలుల్వయింది.

ఆ వెలుల్వ వారి ఒళళ్ంతా తడిమింది. కళళ్లోల్ ఆశల దీపాలు

వెలిగించింది.
బాధపడకండి. మీకు మేమునాన్ం.. మిమమ్లిన్ ఆడుకోడం మా బాధయ్త..ఆశర్యం కలిప్సాత్ం.. వాగాద్నాలు.. ఆ
నలుగురు కురార్ళల్ వెలిగిన ఆశాదీపాల కాంతిలో వాళళ్ంతా నడుచుకుంటూ వెళిళ్పోయారు. అకక్డ జరిగిన నషాట్నికి
పరిహారం లేదు కాబటిట్ చుటుట్ పకక్ల గార్మాలోల్ ముంపుకు గురైన ఇతర జాలరల్ కుటుంబాలకు నషట్ పరిహారం
పర్కటించింది పర్భుతవ్ం.
జరిగిందేమిటో కూడా తెలియని అయోమయంలో దికుక్తోచని సిథ్తిలో సముదుర్డు చేసిన అలల్కలోల్లంతో
ఇంతకాలం ఆడుకునన్ ఇసకలో వాళల్కి ఇపుప్డు గవవ్లు, శంఖులు కనిపించలేదు..శవాలు కనిపిసుత్నాన్యి. కెరటాల
కేరింతలు కాదు...వికటాటట్హాసం వినిపిసోత్ంది. వాళుళ్ హృదయవిదారకంగా పెటిట్న ఆరత్నాదాలు సముదర్పు హోరులో
కలిసిపోయాయి. పలకడానికి ఏ అమామ్ లేదు.. దగగ్రకు తీసుకుని ఓదారచ్డానికి ఏ అయాయ్ లేడు... వాళుళ్ మాతర్ం
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మిగిలారు. కెరటాలతో పోరాడి, తిరగబడి, శిధిలాలాల్ మిగిలారు. ఆకలి, దుఃఖం, భయం తోడుగా నలుగురు పిలల్లు
కడుపులు చేత పటుట్కుని అనీన్ వరదలోల్ కొటుట్కుపోగా ఇసక అడుగున మిగిలిన నాలుగు సతుత్ గినెన్లు, రెండు పళాళ్లు
పటుట్కుని రోడెడ్కాక్రు.
భూమండలానిన్

ఎవరో ఎతుత్కుపోయినటుట్ ఎటు చూసినా తడిసిన ఇసక పరిచి పారిపోయాడు సముదుర్డు.

జనసంచారం లేని వాకిళుళ్, ఎకక్డా ఎలాంటి శబద్ం లేకుండా నిశశ్బద్ం ఘనీభవించి ఉంది. ఎవరనాన్ పిలిచి ఒక ముదద్
పెడితే బాగుండు అని ఆ ఎనిమిది కళుళ్ ఆశగా సందులు, గొందులు వెతుకుతునాన్యి. మనుషులంతా ఎకక్డికి వెళాళ్రు?
మంతర్గాళుళ్ వచిచ్ అందరినీ మాయం చేసారా అనన్టుట్గా ఉంది.
కాళుళ్ నొపిప్ పెడుతునాన్యి, ఆకలి విజృంభిసోత్ంది. అందరికీ అమమ్లు గురొత్సుత్నాన్రు. కనిపిసుత్నన్ పర్తి గుడిసె
తలుపూ తడుతునాన్రు అమామ్ అంటూ హృదయం దర్వించేలా పిలుసుత్నాన్రు. కానీ ఒకక్ అమమ్ కూడా కనికరించడం
లేదు...కనిపించడం లేదు. వాళళ్ లోకంలో అమమ్ కరువై దేవుళళ్ంతా ఆ ఊళళ్లోల్ ఉనన్ అమమ్లను తీసుకుని వెళాళ్రా! మరి
మాకు అమెమ్లా? భాష లేని కళళ్లోల్ భావాలు, వేల సందేహాలు, కోటి పర్శన్లు. కాళళ్లోల్ శకిత్ నశిసోత్ంది. ధవ్ని గొంతులోల్
శిలగా మారినటుట్ంది. అకసామ్తుత్గా ఆ గొంతులు అమామ్ అని పిలవడం ఆపేశాయి..పాదాలు నేలకంటుకు
పోయాయి..కుపప్కూలినటుట్ నేలపై వాలిపోయారు.

(ĺʉňpȊ ūà Ȃɟ)
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